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Ćwiczenie M2

Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego za pomocą
wahadła rewersyjnego

1. Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest poznanie ruchu harmonicznego i jego podstawowych praw oraz wyznaczenie
eksperymentalnie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego.

2. Zagadnienia do przygotowania

Zagadnienia do opracowania i nauczenia się (przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczenia):

• ruch harmoniczny i drgania harmoniczne proste,

• energia mechaniczna w prostym ruchu harmonicznym,

• wyznaczanie całkowitej energii mechanicznej Ec oraz częstości kołowej ω i okresu T ,

• opis ruchu bryły sztywnej, podstawowe prawa kinematyki i dynamiki bryły sztywnej, pojęcie
momentu bezwładności,

• opis ruchu wahadła fizycznego, pojęcie długości zredukowanej wahadła fizycznego.

3. Przyrządy pomiarowe, opis i schemat aparatury, przyjęte oznaczenia

Rysunek 1: Wahadło rewersyjne



Wahadło rewersyjne jest wykonane w formie metalowego pręta, na którym znajdują się dwa metalowe
ciężary w kształcie soczewek. Obie soczewki możemy dowolnie przesuwać wzdłuż pręta i odczytywać
położenie na skali wykreślonej na pręcie. Osie obrotu związane z metalowymi łożyskami (1 i 2),
znajdują się w pewnej od siebie odległości. Przesuwając soczewkę znajdującą się pomiędzy łożyskami
znajdujemy takie jej położenie, przy którym okresy wahań obu osi są jednakowe.

Metoda pomiaru przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego należy do najdokład-
niejszych ze względu na to, iż obie wielkości l = l1 + l2 i T ∗ występujące we wzorze końcowym mogą
być wyznaczone z dużą precyzją.

Stoper.

Przymiar do obliczenia długości zredukowanej wahadła.

4. Przebieg ćwiczenia (pomiarów)

(a) Na pręcie zamocować soczewkę 1 (S1) i soczewkę 2 (S2) oraz obrotowe łożyska.

i. soczewkę 1 umocować między łożyskami w pobliżu łożyska B (dokręcić S1 za pomocą
kombinerek),

ii. soczewkę 2 umocować w pobliżu końca pręta (dokręcić S2 za pomocą kombinerek).

(b) Dbając, aby ruch wahadła był równoległy do ściany, zmierzyć czas n ≥ 10 okresów (dla pierw-
szego i następnych ustawień S1) wahadła zawieszonego najpierw na łożysku A, a następnie na
łożysku B.

(c) Zmieniając położenie soczewki 1, co 5 cm w całym zakresie między łożyskami A i B powtarzać
pomiar okresów TA i TB. Jako punkt zerowy przyjąć punkt zamocowania łożyska A.

(d) Wykonać wykresy okresów TA i TB w funkcji położenia soczewki 1. Punkt przecięcia się krzy-
wych TA i TB wyznacza okres T ∗ jednakowy dla obu zamocowań.

(e) Ustawić soczewkę 1 w położeniu najbardziej zbliżonym do punktu przecięcia się krzywych i
jak najdokładniej dopasować TA = TB = T ∗ dokonując małych przesunięć soczewki 1, aż do
uzyskania zupełnego zrównania się okresów.

(f) Zmierzyć odległość między łożyskami tj. długość zredukowaną wahadła.

(g) Obliczyć przyspieszenie ziemskie.

(h) Zmienić odległość między łożyskami i powtórzyć punkty 4b–4g.

Dane z pomiarów wpisujemy do tabeli, określamy wartości średnie TAi oraz TBi, wykonując jedno-
cześnie szkic wykresu zależności pomiarów TAi oraz TBi od li.

5. Tabele pomiarowe i opracowanie wyników

Zebrać wyniki pomiarów w postaci:

Położenie S1
Wahadło zawieszone w punkcie

Łożysko A Łożysko B
li[m] TAi TAi TBi TBi



Obliczyć:

(a) okresy drgań wahadła na podstawie wzorów:

TAi =
1

n
TAi, TBi =

1

n
TBi, (1)

(b) okres T ∗ obliczyć ze wzoru:

T ∗ =
TA + TB

2n
, (2)

(c) przyspieszenie ziemskie g na podstawie poniższego wzoru:

g = 4π2 lzr

(T ∗)2
. (3)

Na wspólnym wykresie, podać zależności TAi oraz TBi od li,
Wyniki pomiarów przedstawić w Tabeli 1.

6. Ocena wyników pomiarów

Wartości dokładności pomiarów ∆l = ∆l1, ∆T = ∆T ∗ przyjąć jako dokładności użytych przyrządów.

Za pomocą różniczki zupełnej, obliczyć błąd bezwzględny ∆g i względny ∆g
g
.

Wyniki końcowe podać w postaci: g = g ± ∆g.

Zapis wyników z błędem wraz z jednostkami w układzie SI.

Porównanie otrzymanych wielkości fizycznych z tablicowymi.

Dyskusja popełnionych błędów systematycznych i przypadkowych.

Propozycje poprawy dokładności pomiarów.
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